
 
 
 
 
Norsk tittel:  
Spørreskjemaundersøkelse om behov for informasjon om helserisiko og helsetjeneste(r) etter 
behandling for kreft i ung alder 
Engelsk tittel:  
Information and health care needs amongst long-term survivors of Childhood, Adolescent 
and Young adult cancers: A national representative survey 
Abstrakt:  
Bakgrunn 
Stadig flere overlever kreft på grunn av bedret diagnostikk og behandling. Det er nå over 
240 000 kreftoverlevere i Norge. Kreftsykdommen og/eller behandling kan medføre risiko 
for å utvikle helseplager, seneffekter, måneder eller år etter endt behandling. Seneffekter 
omfatter både fysiske og psykiske helseplager. Hvem som utvikler hvilke seneffekter er 
vanskelig å forutsi på individnivå. Krefttype, behandlingsform, behandlingsintensitet samt 
alder ved diagnose, kjønn og underliggende genetisk sårbarhet er av betydning for om 
seneffekter oppstår.  
Fra litteraturen vet vi at mange som har hatt kreft har udekkede behov – både for 
informasjon om seneffekter og for medisinsk oppfølging over tid. Det finnes i dag et 
begrenset organisert helsetilbud rettet spesifikt mot seneffekter i Norge. Informasjon om 
seneffekter er viktig for at pasientene selv kan ta ansvar for egen helse, men vi mangler 
kunnskap om når og hvordan slik informasjon best kan formidles. 
Dette prosjektet er en kartleggingsstudie hvor vi søker kunnskap om overleveres syn på 
hvordan informasjon om seneffekter best kommuniseres, hva slags helsetjenester med tanke 
på seneffekter de har behov for, samt å sammenligne deres opplevde helse og livskvalitet 
med jevnaldrende som ikke har vært behandlet for kreft.  
 
Metode 
Utvalget til studien omfatter 5901 personer som i tidsrommet 1985-2009 ble behandlet for en 
av de vanligste formene for kreft før fylte 40 år: Barnekreft (ikke inkludert CNS-svulster), 
n=2103, brystkreft n=1289, tykk- og endetarmskreft n=451, non-Hodgkin lymfom n=651, 
leukemi (ALL) n=408 og ondartet føflekkkreft n=999. Utvalget er trukket fra Kreftregisteret 
i henhold til Kreftregisterforskriften og etter godkjenning fra Datatilsynet og Regional 
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 
Forespørsel om deltakelse og spørreskjema er sendt i posten. Spørreskjemaet inneholder 
spørsmål om sykdom og behandling, bruk av og tilfredsheten med helsetjenester, og 
kunnskap om og opplevd behov for informasjon om seneffekter. En rekke validerte 
spørreskjemaer om fysisk og psykisk helse, inkludert livskvalitet, er også inkludert. Disse 
kan sammenlignes med normdata fra den generelle norske befolkningen. Vi har også spurt 
om tillatelse til å koble spørreskjemadata mot informasjon fra Kreftregisteret og 
Reseptregisteret.  
 
Resultater fra studien 
Ved hjelp av Kreftregisteret er det mulig å invitere overlevere fra hele landet, ikke bare 
pasienter behandlet på bestemte sykehus. Funnene fra studien vil derfor bidra både nasjonalt 
og internasjonalt til å øke kunnskap om opplevde helsetjeneste- og informasjonsbehov, samt 
selv-rapportert helse blant uselekterte kohorter av overlevere av kreft i ung alder.  
 
 



 
Prosjektansvarlige: Cecilie E Kiserud, spesialist i onkologi, PhD og leder for Nasjonal 
kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling Oslo universitetssykehus, 
Radiumhospitalet og Jon Håvard Loge, Prof, Dr med og leder for Regional 
kompetansetjeneste for lindrende behandling, Ullevål.  
 
Prosjektkoordinator: Hanne C. Lie, PhD, Forsker  
 
Prosjektperiode: 2014-2017 
 
Finansiering: Norsk Forskningsråd (218312/H10) og Kreftforeningen ( 45980) 
 


